
Curriculum vitae 

 

   Nume:                          Pîrvulescu  

   Prenume:                     Cristian-Romulus 

    Studii:                         Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, 1989 

                                         Doctor în ştiinţe politice cu teza Tendinţe şi evoluţii în dinamica partidelor 

politice (vest)europene la sfârşitul secolului XX, SNSPA, 2003 

 

    Activitate didactivcă :  

 

 din 2004 confernţiar universitar, Facultatea de Ştiinţe Politice , SNSPA 

 

 cursuri susţinute la Facultatea de Ştiinţe Politice a Şcoalii Naţionale de Studii 

Politice şi Administrative: Concepte fundamentale în ştiinţa politică,  

Paradigmele ştiinţei politice, Sisteme politice contemporane, Politici comparate şi 

Instituţii politice; 

 

 1998 – prezent cursurile Partide şi sisteme de partide, respectiv Ştiinţa politcă la 

Facultatea de Ştiinţe Politcec a Universităţii Dimitrie Cantemir 

 

 1999 – prezent cursul Politologie genrală la Facultatea de Jurnalism şi Relaţii 

Publice din cadrul Universităţii Bucureşti,  

 

 

 

Experienţă profesională:        

 membru în comitetul de redacţie şi redactor şef adjunct al revistei de ştiinţe 

politice Sfera Politicii ( 1994-1997)  

 

 membru fondator al  Asociaţiei Române de Ştiinţe Politice 

 

 membru fondator a Societăţii Române de Ştiinţe Politice 

 

 1999 – prezent, membru al juriului Barometrului de Opinie Publică, cercetare 

bianuală realizată de Fundaţia pentru o Societate Deschisă 

 

 colaborări şi prezenţe în dezbaterile din mass media românească (22, Dilema, 

Bursa, BBC, Radio Europa Liberă, Radio România Actualităţi, Radio România 

Internaţional, Radio 3, Radio Contact, EuropaFM, Radio Total, MixFM, TVR, 

Antena 1, Prima TV, ProTV etc.) 

 



 consultant în cadrul Programului CDF (Cadrul de dezvoltare cuprinzătoare) al 

Băncii Mondiale (2000, 2003) 

 

 

Alte activităţi: 

 1999 –    prezent , Preşedinte al Asociaţiei Pro Democaţia  

 2002, coordonator al Forumului Constituţional, dezbatere publică ce a vizat 

implicarea societăţii civile în procesul de revizuire a Constituţiei   

 

 2003 – prezent, moderator al Dialogurilor politice organizate de Clubul 

Prometheus 

 

  Specializări:     

 Institutul de Studii Politice şi Fundaţia Naţională de Ştiinţe Politice  din Paris 

(mai-august 1995) 

 

 CESI,   Paris (septmbrie-octombrie 1998) 

 Universitatea Paris X  – Nanterre (noiembrie1998) 

 CEFIPA , Paris (octombrie-noiembrie 1999) 

 Universitatea Paris X – Nanterre (februiarie 2001) 

 Stagiu de informare finanţat de Institutul Goethe la Fundaţia Ştiinţă şi Politică, 

Institutul German pentru Politică şi Securitate Internaţională, Berlin şi 

IGMedien, Stutgart (martie 2001) 

 

 Schimburi academice Departamentul de Stiinte Politice al Universitătii din 

Amsterdam, Olanda (noiembrie 2002) 

 

 Schimburi de experienţă asociative şi academice în Statele Unite ale Americii 

organizat prin International Visitors Program al Departamentului de Stat (iulie 

–august 2003) 

 

 

 



Activitate ştiinţifică şi publicaţii 

 

Cercetări:  

 

 coordonator al proiectului de cercetare Partide politice şi orientări doctrinare în România 

anilor „90 finanţat de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice Universitare, 1995 – 

1998 

 coordonator al proiectului de cercetare Democraţie şi multiculturalism finanţat de 

Consiliul Naţional al Finanţării Învăţământului Superior, 1999–2000 

 

 

Articole şi studii:    

 

Cercul magic, în Sfera Politicii nr. 9/1993;        

O tipologie a clasei politice în România post-totalitară în  Sfera Politicii nr. 11/ 1994; 

Guvernul între Parlament şi Preşedinţie, în Sfera Politicii, nr. 13/1994; 

Între principii şi interese – PL ’93  în Sfera Politicii, nr. 17/1994; 

PNŢCD între istorie şi actualitate în Sfera Politicii, nr. 19/1995; 

Stânga occidentală – ciclicitate sau criză de perspectivă în Sfera Politicii, nr. 20/1996; 

Cultura politică – un instrument teoretic pentru estimarea adaptării la schimbare a aocietăţii româneşti 

în Sfera Politicii, nr. 21/1994; 

 

Despre o amintire în Sfera Politicii, nr. 22/1994; 

Cercul vicios în Sfera Politicii, nr. 24/1995; 

Lupta pentru recunoaştere în Sfera Politicii, nr. 25/1995: 

Alegeri politce sau alegeri administrative? în Sfera Politicii nr. 36/1996 

Criterii ale democraţiei în Sfera Politicii nr. 41/1996 

Despre relevanţa unui clivaj în Sfera Politicii nr. 43/1996 

A doua Republică  în Sfera Politicii nr. 44/1996 

Linia de separaţie în Dilema, nr. 197/1996 



Cultura politică : un concept contoversat în Polis, vol 3, nr. 3-4/1996 

« Regim politic şi tip de administraţie » în Probleme locale. Soluţii locale, Iaşi, Institutul european, 

1996 

 

Stabilitate fără majoritate ? în Sfera Politicii nr 57/1998. 

« A alege să alegi », introducere la James M. Buchanaan, Limitele libertăţii, Editura Institului 

European, Iaşi, 1998 

Eşecul alternanţei ? în Sfera Politicii, nr. 60/1999 

 Noua identitate europeană în Politica Externă, an III, nr. 6/1999 

Ordinea politicii şi politica ordinii  în Secolul XX, nr. 1–2–3/1999 

Cum se poate refolmula astăzi o teorie a statului de drept în Secolul XX , nr. 4–5–6/ 1999 

Guvernare fără alternantţă, în Sfera Politiicii, 79/2000 

Între nostalgia centrului şi tentaţia periferiei, în Sfera Politiicii, 83/2000 

Examen de etapă, în Sfera Politicii, 84/2000 

Excepţionalismul românesc, în Sfera Politicii, 90/2001 

Un partid în derivă, în Sfera Politicii, 92/2001 

Etape şi factori în evoluţia puterii. De la putere individualizată la putere instituţionalizată, în Revista de 

drtept public, serie nouă, anul VII, iulie –decembrie 2001, nr.2 

Reînnoirea politicii, în Sfera Politicii, 101/2003 

O construcţie alternativă în Sfera Politicii, 105/2003 

 

Lucrări: 

Dictionar de scrieri politice, (coordonator Laurentiu Stefan Scalat) Editura Humanitas, 2000 

(articolele : Montesquieu- Despre spiritul legilor, Roberto Michels – Partidele politice: eseu asupra 

tendintelor oligarhice ale democratiilor) 

 

“Valori şi cultură” (pp24-25) în Barometrul de Opinie Publică, Fundaţia pentru o Societate Deschisă, 

mai 2001 

 

“Valori şi cultură” (pp18-19)) şi “Reforma instituţională” (pp. 34-35)  în Barometrul de Opinie 

Publică, Fundaţia pentru o Societate Deschisă, noiembrie 2001 

 



“Naţionalism şi rasism difuz în cultura politică românească” în Populism, demagogie, realism politic 

volum editat de Cătălin Turliuc şi Alexandru Zub, Academia Română, Institutul de istorie A. D. 

Xenopol, Iaşi, 2001 

 

“Reforma constituţională” (pp. 39-42) şi “Încredere şi vot” (pp. 61-14) în Barometrul de Opinie 

Publică, Fundaţia pentru o Societate Deschisă, iunie 2002 

 

“Reforma constituţională – Aşteptări publice şi (re)construcţie politică” (pp. 15-30) în Forumul 

Constituţional – raport final, Camera Deputaţilor a Parlamentului României, 2002 

(http://www.forumconstitutional.ro/raport_final.pdf) 

 

“Reforma constituţională” (pp. 82-85) şi “Încredere şi vot” (pp. 94-97)  în Barometrul de Opinie 

Publică, Fundaţia pentru o Societate Deschisă, octombrie 2002 

 

“Partidele parlamentare în procesul de aderare a României la UE” studiu realizat în cadrul proiectului 

Harta actorilor şi problemelor aderării României la Uniunea Europeană, Fundaţia pentru o Societate 

Deschisă, 2002 

 

“Politică şi instituţii” (pp. 83-88) în Barometrul de Opinie Publică, Fundaţia pentru o Societate 

Deschisă, mai 2003 

 

 

Cărţi : 
  

Politici si institutii politice, Editura trei, Bucuresti, 2000, 2002 

 

Partide si siteme de partide, Editura Universitătii Dimitrie Cantemir, Bucuresti, 2000 

 

Stiinta politică, Editura Universitătii Dimitrie Cantemir, Bucuresti, 2001 

 

Manual de filozofie (coordonatori :Adrian Miroiu, Doina Stefanescu) Editura Humanitas, 2003 

 

 

 

 

Seminarii şi dezbateri:  

Dreptate socială şi egalitate formală, organizat de New School of Social Research din New York la 

Bucureşti, decembrie 1993 

 

Creştin-democraţia în România organizat de Asociaţia Pro Democraţia, 28 februarie 1996 

 

“Regimuri politice şi instituţii politice”, în cadrul Şcolii Tinerilor Lideri Politici, organizată de 

Fundaţia pentru Pluralism, Sinaia, mai 1996 

 

 Regimuri politice contemporane, organizat de Prodemocraţia, Căciulata, 8-9 septembrie 1996 

 

“Sistemul politic şi media” în cadrul seminarului Media în România organizat de Fundaţia Soros, 

Bucureşti, 4-7 octombrie 1996 



 

“Tipologia grupurilor politice”, în cadrul programului Educaţie pentru democraţie organizat de 

Societatea Academică Română,  septembrie 1996 

 

 “Regim politic şi tip de administraţie” în cadrul seminarului-atelier Administraţia publică locală. 

Politici locale, organizat de Institutul european şi Delegaţia Comisiei europene, Iaşi, 23-24 octombrie 

1996 

 

“Formaţiuni politice şi comunicare politică” în cadrul seminarului Evaluări post-electorale - accesul 

la informaţie organizat de Articolul XIX din Marea Britanie, APADOR-CH, Centrul pentru 

Jurnalism Independent, Bucureşti 6-7 decembrie 1996 

 

 “Partidele politice şi polarizarea presei” în cadrul seminarului Libertatea de exprimare şi accesul la 

informaţie organizat de Articolul XIX din Marea Britanie, APADOR-CH, Centrul pentru Jurnalism 

Independent, Iaşi 21-22 martie 1997 

 

Sisteme constituţionale şi sisteme legislative, în cadrul programului de instruire a profesorilor de 

Cultură civică organizat de Pro Democaţiaşi finanţat de Phare, Târgovişte, 27 martie 1997 

 

 “Relaţia dintre parlamentari şi presă în consolidarea statului de drept” în cadrul seminarului 

Parlamentarii şi presa organizat de Articolul XIX din Marea Britanie, APADOR-CH, Centrul pentru 

Jurnalism Independent, Braşov, 23-24 mai 1997 

 

“Statul de drept şi instituţiile politice”, în cadrul programului Şcoala democraţiei organizat de 

Prodemocraţia, Sinaia, 27 noiembrie şi 6 decembrie 1997  

 

Dezbaterea Criza politică: scenarii şi dileme organizată de Centrul pentru Jurnalism Independent, 

Bucureşti , 6 februarie 1998 

 

 “Statul de drept – instituţii moderne ale democraţiei” în cadrul programului Colegiul democraţiei 

organizat de Liga ProEuropa, Târgu Mureş, 7 februarie 1998 

 

«Fractura socială: inadecvarea clasei politice româneşti la problemele societăţii în tranziţie» 

 în cadrul Dezbaterilor Curentul cu tema Criza clasei politice ?, Timişoara, septembrie 1998.â 

 

“Rolul instituţiilor politice în definirea regimului politic”, în cadrul programului Colegiul 

democraţiei organizat de Liga ProEuropa, Târgu Mureş, 23 ianuarie 1999 

 

“Noua orientare a social democraţiei şi tendinţa bipolară a sistemelor politice occidentale” în cadrul 

dezbaterii Calea a treia organizată de Comisia de Studii Prospective a Academiei Române, Asociaţia 

Română pentru Clubul de la Roma şi Fundaţia Universitară a Mării Negre, Bucureşti, 28 ianuarie 

1999 

 

“Democraţia, de la democraţia electorală la democraţia participativă”  în cadrul programului 

realizat de Asociaţia Pro Democraţia Bacău în colaborare cu programul Phare pentru Democraţie, 

Bacău, ianuarie, februarie 1999 

 



“Statul de drept”, în cadrul programului realizat de Asociaţia Pro Democraţia Bacău în colaborare 

cu Phare pentru Democraţie, Slănic Moldova, aprilie, mai 1999  

 

“Influenţa sistemului politic asupra carierei politice” în cadrul seminarului Tinerii şi politica 

organizat de Direcţia de Tineret şi Sport Arad, Moneasa, 4–6 iunie 1999 

 

“Locul sindicatelor şi al organizaţiilor civice în consolidarea democraţiei în România” în cadrul 

sesiunii de comunicări Mişcarea socială din România – prezent şi viitor, organizată de Institutul de 

Educaţie şi Studii Sindicale şi CNSLR – Frăţia, Bucureşti, 23 septembrie 1999 

  

“Statul de drept şi instituţiile reprezentative” în cadrul programului Colegiul democraţiei organizat 

de Liga ProEuropa, Târgu Mureş, 26 noiembrie 1999 

 

“Efecte perverse ale tranziţiei spre democraţie” în cadrul seminarului Libertatea presei şi progresul 

democraţiei în Republica Federală Iugoslavia,organizat de Centrul Euroregional pentru Democraţie, 

Timisoara, 30 – 31 martie 2000 
 

“Democraţie şi stat de drept – rolul dimensiunii culturale în dezvoltarea democraţie în zonele 

rurale”, în cadrul Programului Democraţia la sate organizat de Fundaţia „Cavalerii echităţii”, 

Slănic Moldova, aprilie 2000, Valea Uzului, mai 2000 

 

Analiza şi dezbaterea cercetării “Constituirea unei viziuni larg în România” în cadrul Programului 

CDF (Cadrul de dezvoltare cuprinzătoare) al Băncii Mondiale, Bucureşti, 7-11 iulie 2000 

 

“Politica culturală şi cultura politică” , în cadrul Programului Democraţia la sate organizat de 

Fundaţia „Cavalerii echităţii”, septembrie 2000, Slănic Moldova.  

 

« Responsabilitatea civică » în cadrul seminarului Democraţie şi răspundere organizat de Fundaţia 

Konrad Adenauer, 29 noiembrie 2000 

 

«Contextul (sud-est)european şi influenţele sale asupra viiitorului Pactului de Stabilitate » în cadrul 

seminarului Pactul de Stabilitate pentru Balcani, problemă sau soluţie? organizat de IPER, Bucureşti, 

23 iunie 2001 

 

« Statul de drept şi societate civilă – proiectul democratic în faţa realităţii » în cadrul Şcolii de vară 

organizată de Fundaţia Konrad Adenauer şi Fundaţia Manfred Woerner, Braşov, 10-15 august 

2001 

 

« Naţionalism şi rasism difuz în cultura politică a societăţii româneşti actuale » în cadrul 

seminarului Populism, demagogie şi realism politic organizat de Institutul de Istorie A. D. Xenopol 

din Iaşi, 6 noiembrie 2001 

 

Organizator din partea Asociaţiei Pro Democraţia al dezbaterii Cartea albă a bunei guvernări, 

Bucureşti,  26 noiembrie 2001 

 

“Monitorizarea capacităţii administraţie de a facilita accesul la informaţii publice” în cadrul 

dezbaterii Transparenţa în viaţa publică organizat de Asociaţia Milenium Center, Arad, 7 iunie 2003 

 

Prezentarea Legislaţia privind finanţarea campaniei electorale şi publicitatea electorală. De la 

formalismul juridic la practici oculte în cadrul seminarului Mecanisme ale corupţiei în industria de 

media organizat de Convenmţia Organizaţiilor de Media, Centrul pentru Jurnalism Independent, 



Asociaţia pentru Priotejarea şi Promovsare Liberrtăţii de Exprimare,   30 octombrie - 2 noiembrie 

2003  

 

Moderator al Grupului de lucru “Monitorizarea derulării procesului de descentralizare prin utilizarea 

indicatorilor de măsurare a performanţelor” în cadrul conferinţei Reforma administraţiei publice şi 

monitorizarea performanţelor acestui proces organizat de Programul de refomă a administraţiei 

locale şi parteneriate durabile (GRASP), USAID, Misiterul administraţiei şi Internelor,  Sibiu, 10-11 

septembrie 2003 

 

«De la alegeri llibertatera de alefgerre le alegeri libere. O perspectivă etică» în cadrul programului 

de confernţe şi dezbateri Etică şi societate. Limite şi deschiderii ale eticii aplicate organizat de 

Catedra de Filosofie Sistematică a Universităţiii Babeş-Bolyai din Cluj, 7 noiembrie 2003 

 

“Extremism şi democraţie. Reglementări juridice privind combaterea extremismului şi mediul 

românesc” în cadrul  confernţei “Tendinţe extremiste în societatea românească” organizată de 

fundaţia Konrad Adenauer şi Asociaţia Pro Democraţia, Bucureşti, 12 noiembrie 2003 

 

“Între terorism şi libertate de expresie” în cadrul seminarului  Mass media şi terorismul organizată 

de Fundaţia Hans Seidel şi Word Universitary Service – Romania, 24 ianuzarie 2004 

 

 



Congrese, conferinţe, simpozioane, mese rotunde: 
 

« Regimuri politce din Europa Centrală. O abordare comparativă. » în cadrul conferinţei România 

şi Europa Centrală, organizată de Universitatea din Udine, Italia, 15-18 decembrie 1997 

 

« Influenţa clivaje politice şi sociale în structurarea partidelor politice româneşti după 1990 »  în 

cadrul Colocviului naţional de ştiinţe politice, Cluj, mai 1998 

 

« Masa rotundă nr.1 pentru democraţie şi drepturile omului », în cadrul Planului de stabilitate în 

Europa de Sud-Est, Geneva, 19-20 octombrie 1999 

 

« Minorităţi şi democraţie în Europa», Bratislava, seminar organizat de Consiliul Europei, 20-21 

noiembrie 1999 

 

« Masa rotundă nr.1 pentru democraţie şi drepturile omului», în cadrul Pactului de stabilitate în 

Europa de Sud-Est, Budapesta, 21-22 februarie 2000 

 

« Cultura politică între realităţi şi deziderate », seminar româno-maghiar organizat de Centul 

Cultural Român, Budapesta, 25aprilie 2000 

 

« Dinamica regimului politic în România postcomunistă », în cadrul sesiunii de comunicări 

ştiinţifice, SNSPA , Bucureşti, mai 2000 

 

« Good governance – teorie şi practică în România » în cadrul seminarului Good governance - dream 

or nightmare in Romania  organizat de Fundaţia Konrad Adenauer, 2-4 martie 2001 

 

« Administraţie şi politică publică în România » în cadrul mesei rotunde organizată de Fundaţia 

Fridrich Ebert din Croaţia, Zagreb,  aprilie 2001 

 

« Participare şi informaţie. Rolul mass media în stimularea participării civie » în cadrul seminarului 

Democraţia şi mass media în ţările întranziţie organizat de Institutul Goethe din Bucureşti 

(consultant al proiectului), 20-21 septembrie 2001, East West Parliamentary Practice, Viena, 

Austria,  noiembrie 2001 

 

“Reprezntarea minorităţii roma în structurile administraţiei” în cadrul conferinţei Implementarea 

la nivel local a Strategiei Guvernului României pentru îmbunătăţirea situaţei romilor, Braşov, 24-25 

noiembrie 2001 

 

“Parlamentul român, o perspectivă socio-politică” în cadrul seminarului inaugural  Parlamentari şi 

societate în Sud Estul Europei organizat de East West Paliamentary Practice Project, Viena, 

Austria, 29 noiembrie 2001 

 

“Remodelări şi limite ale reformei instituţiilor politice în 2003” în cadru seminarului De la 

Constituţia tranziţei la integrarea europeană organizat de SNSPA şi Senatul României, 

Bucureşti, 15 octombrie 2003 publicat în Senatul României noiembrie 2003. 
 

 

 

 


